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KENIA OTRZYMAŁA NOWE ŚMIGŁOWCE MD-530F
Sześć nowych lekkich uderzeniowych śmigłowców amerykańskiej produkcji traﬁło do sił zbrojnych
Kenii. To afrykańskie państwo, zaangażowane m.in. w działania antyterrorystyczne względem
somalijskiej islamistycznej Asz-Szabab, otrzymało maszyny MD-530F Cayuse Warrior, które mają
zastąpić starsze typy śmigłowców.
Oﬁcjalne przekazanie sześciu śmigłowców MD-530F dla kenijskich wojskowych nastąpiło w Joint
Helicopter Command - Embakasi, w Nairobi. W ceremonii uczestniczył generał dywizji US Army
Michael D. Turello, będący obecnie dowódcą Combined Joint Task Force Horn of Africa CJTF-HOA.
Stronę amerykańską miał reprezentować również ambasador Kyle McCarter, który uznał zakup
śmigłowców przez Kenię za ważny moment w stosunkach pomiędzy oboma państwami. Stronę
kenijską reprezentował szereg najwyższych raną oﬁcerów na czele z gen. Samsonem Mwathethe oraz
dowódcą tamtejszych wojsk lądowych lt.gen. Walterem Koipaton.
W sumie sama transakcja objęła sześć śmigłowców MD-530F, które traﬁły do Sił Obronnych Kenii
(KDF). Zakup ma być możliwy na bazie programu FMS. Co więcej, oprócz maszyn mowa jest o całym
zapleczu w zakresie ich późniejszej obsługi. Kenia już w 2017 r. planowała pozyskanie 12 sztuk
MD-530F żeby rozpocząć zastępowanie starszych maszyn MD-500. Ostatecznie w 2018 r.
zdecydowano o zakupie sześciu sztuk tych lekkich, uderzeniowych maszyn.
Czytaj też: Rosja w Afryce – broń, najemnicy, spin-doktorzy
MD 530F Cayuse Warrior to uzbrojony wariant śmigłowca obserwacyjnego OH-6 Cayuse zbudowanego
przez MD Helicopters. Powstał w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań szturmowych i
ataków na cele naziemne, ale również udziału np. w zabezpieczeniu i eskorcie sił lądowych. Są one
napędzane silnikiem Rolls-Royce 250-C30 o mocy 650 KM. Śmigłowiec produkowany przez MD
Helicopters Jest dostosowany do działań w gorącym i trudnym klimacie, o czym może świadczyć m.in.
użytkowanie tego rodzaju maszyn w Afganistanie. Uzbrojenie stanowią podwieszane na zewnętrznych
belkach systemy karabinów kal. 12,7 mm czy też pociski rakietowe.
KDF użytkuje obecnie przede wszystkim wspomniane amerykańskie MD-500 i nowe MD-530F wspólnie
z UH-1H i AH-1F, ale również chińskie Harbin Z-9, francuskie SA 330 Puma, włoskie AW 139 czy też
rosyjskie Mi-17.
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